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Merkezi İstanbul’da bulunan; İnceoğlu Grup şirketlerinin 
altında, Temmuz 2016’da İzmir Işıkkent’te ufak bir de-
poda temelleri atılan; 2 ay içerisinde  çok hızlı bir şekil-

de Pınarbaşı’nda bulunan deposuna taşınan ve oldukça sağlıklı 
depolama koşullarına ulaşan G&M Food Service, iddialı bir şe-
kilde gıda sektöründe hedeflerini büyütüyor.
1200 metrekarelik donuk ve soğuk depolama alana sahip, 
modern depolarının inşaatını çok kısa sürede tamamlayıp taşı-
nan, tesislerinin tüm modern depolama ve dağıtım ihtiyaçlarını 
karşılayan teknik donanıma ve modern alt yapıya sahip oldu-
ğunu kaydeden GMFS Genel Müdürü Arzu Bulucu: “-18, + 4 ve 
kuru olmak üzere toplamda 2000 palet üzerinde bir depola-
ma alanına sahibiz; Depomuz günlük sevkiyatlarla çalışmakta 
ve tamamen merkezi sistem ile yönetilmekteyiz. İzmir, Aydın, 
Manisa ve Muğla bölgesinde hizmet verdiğimiz müşteri portfö-
yünü her geçen gün geliştirmekte, günlük rutlarla, kendi araç 
filomuzla HORECA kanalına hizmet vermekteyiz” dedi. 
Grubun bünyesinde yer alan üretim tesisinde İtalyan reçetele-
riyle üretilen “Pasta Giulietta” markalı donuk ve taze makarna 
ürünlerinin de ana depolama ve dağıtım üssünün İzmir’deki 
depo olduğunu vurgulayan GMFS Satış Direktörü Harun Ay-
dın: “Üretim ekibimiz İtalyan know-howu ile çalışmakta ve tüm 
teknik donanımız, yine aynı şekilde, İtalyan partnerlerimiz ta-
rafından sağlanmış makinelerden oluşmaktadır. Üretimimizin 
ana satış noktası ihracattır. Özellikle GCC bölgesinde hiper-
market kanalı için donuk üretim yapmaktayız. İç pazarda ise 
butik bir çalışma yürütüyor ve sadece GMFS bünyesindeki 
müşterilerimize ürün sunmaya hazırlanıyoruz. Çok yakında 
birçok özel noktada ürünlerimizi deneyebilirsiniz. Yine aynı 
şekilde grubumuz bünyesinde İtalya’da üretmiş olduğumuz ve 
İtalya’nın food art geleneğine uygun bisküvilerimizin de ana da-
ğıtım noktası İzmir tesislerimizdir. Ürünlerimiz 4 ana çeşitten 
oluşmaktadır. Cantuccini, Amaretti, Sfogliatine ve Savoiardi 
ürünleri ana kalemlerimizdir” dedikten sonra kendi ürünlerinin 
satışını nasıl yönettiklerini şöyle açıkladı: “Tüm alt bayilerimiz 
ve ihracat çalışmalarımız İstanbul, İzmir ve Dubai’deki satış 

ofislerimiz vasıtasıyla yönetilmektedir.
İstanbul ve Dubai ofislerimizde özel bir ihracat ekibimiz bulun-
maktadır. İç pazardaki bayilik çalışmaları İzmir ekibi ve İstan-
bul ekibinin koordinasyonu ile yürütülmektedir.” 
Şu anda altyapı ve çeşitlilik olarak Türkiye’nin en önemli yatırı-
mını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Arzu Bulucu, 
“İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kısa süre içinde mini-
mum 2 bölge müdürlüğünü faaliyete geçireceğiz. Böylelikle 
Türkiye’nin en genç ve en modern dağıtım firması olacağız. Ana 
hedefimiz tamamen gıda ürünleri üzerinde ve Türkiye genelin-
de bir satış ağına ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirebilecek teknik 
donanım, bilgi ve beceriye sahip olan genç ve yetenekli bir ekip 
ve sektörde uluslararası tecrübesi olan bir yönetim ekibi ile ça-
lışıyoruz” dedi. Dubai’deki merkez üzerinden öncelikle Türkiye 
ve İtalya’daki ürünleri perakende kanalına dağıtacaklarını be-
lirten Harun Aydın, “Şu anda bayilik sistemi ile çalışıyoruz ama 
2018 planlamamız içinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde kendi 
dağıtımı şirketimizi devreye sokmak var. Bunun için tüm plan-
lamalar tamamlandı ve çalışmalara başladık. Bölgede güçlü bir 
partnerimiz var ve grubumuzun üst yönetimi bu bölgede uzun 
süredir zaten faaliyetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla bölgedeki 
tüm perakende firmalarıyla zaten çalıştığımız için bizim orada 
fiilen hizmete başlamamız çok zaman almayacak” dedi. 
Grubun 25 yılda uluslararası arenada edinmiş olduğu, ticari 
tecrübenin ışığında Türkiye’de farklı bir bakış açısı ile çalıştı-
ğını ifade eden Arzu  Bulucu, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Hizmet kalitesi anlayışımız ve müşteri ilişkilerimiz her zaman 
şirketimizin vizyonu ile paralel yürümek ve bize ışık tutmak-
tadır. Farklı olmak için sadece rekabetçi olmaya gayret etmi-
yoruz, amacımız kategori yaratmak, tüketim noktasına değer 
katmak, yenilik getirmek,  ürüne değer katmak ve marka ya-
ratmak. Elbette bu işi yalnızca planlayarak yapamazdık, bize 
güvenen müşterilerimiz ve bizimle birlikte baştan beri yol alan 
Türkiye’nin önemli tedarikçileri ve üreticilerinin gücünü de yanı-
mızda hissediyoruz. Bu güç ile de büyümeye devam edeceğiz.”
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